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«بسمو تعالی»  

.ترتيبی تقسيم می شود بو دو دستو ی اصلی وعدد در زبان عربی    

  .اعدادی ىستند كو برای مشارش چيزی از آهنا استفاده می شود اعداد اصلی:

.اعداد اصلی چهار قسم است: مفرد، مرکب، عقود و معطوف  

مفرد : -1  

( 11تا  1شامل اعداد واحد تا عشرة )    

( و فروع آهنا، مثنی ىا و مجع ىای آن مانند ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٔليار)( ، مِ ٓٓٓٓٓٓٔ( ، مليون )ٓٓٓٔ( ، ألف ) ٓٓٔئة )مِ و مهچننی اعداد  
( ، ِمئآت )صد ىا( وألوف یا آالف ) ىزاران( ... می شود .ٕٓٓٓ( ، ألَفان )ِٕٓٓمائَتان)   

 الف( یک و دو :
( معدود آورده منی شود ، زیرا اسم ىا بدون  ٕؤدة ، اثنان ،اثننی، اثنتان و اثنتنی" ) در زبان عربی برخالف زبان فارسی برای اعداد " واحد ، واح

می کنند .اسم مفرد ، بر دو تا بودن داللت یِن ( بو آخر ىر  –با افزودن )اِن  ىيچ گونو عالمتی بر یکی  بودن داللت می کنند و  

(نی ) دو کتاب کتابَ  –مانند : کتاٌب ) یک کتاب( . کتابان   

شوند ذکر ولی دمکن است این اعداد پس از اسم    

نی.مدرستنی اثنتَ ، نی ، مدرستان اثنتانِ کتاٌب واحٌد ، مدرسٌة واحدٌة ، کتابان اثنان ، کتابنی اثنَ مانند :    

باید رعایت شود مفرد است و قواعد صفت مفرد در این حالت عددی کو بعد از معدود می آید صفت  

می ناميم و در چهار مورد از موصوف) اسم قبل از خود( پریوی می کند« صفت مفرد » د آن را ىر گاه صفت یک اسم باش  

  موارد تبعّيت صفت مفرد از موصوف:

اعراب ) رفع و نصب و جّر ( د(/عدد ) مفرد و مثّنی و مجع بودن( ج(/معرفو و نکره بودن ب(/جنس) مذّکر و مؤّنث بودن( الف(  
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 مثال ىا:

عندی کتابان اثنان/ عندی برتقالتان اثنتانِ     -/ عندي برتقالٌة واحدٌة   عندي کتاٌب واحدٌ    

رایُت قلَمنِی اثَننِی/رایُت قطََّتنِی إثنَتنیِ        -    رایُت قلماً واحداً/رأیُت قطًَّة واحدًة     

نِی إثنَتنِی مررُت بکلَبنِی إثَننِی/ مررُت بشجرتَ     -رُت بشجرٍة واحدٍة   لٍب واحٍد/َمرَ مررُت بکَ   

 

( و ... کو  ٕٓٓٓ( و ألفان)َٕٓٓئتان)مِ ( و اعداد مثنی مانند : ٕ)و إثنتان  ثنانإاصلی است بو غری از عدد  و عراب اعداد مفرد ، ظاىریا
( می باشدن( ودر حالت ىای نصب وجّر با )ینظاىری فرعی است یعنی در حالت رفع با )ا ،مثنیامساء  اعرابشان مانند اعراب  

فعول نند : جاء إلی ادلدرسة مخسُة معّلمنی ، رأیُت فی ادلدرسة مخسَة معّلمنی . کو "مخسة" در مجلو ی اول فاعل و مرفوع و در مجلو ی دوم مما
 بو و منصوب است .

يت از موصوف کو برای و مانند: عندی کتابان اثناِن . کو " کتابان " مبتدای مؤخر و مرفوع با )ا( و " اثنان " صفت و مرفوع با )ا( بو تبع 
 تأکيد آمده است.

ویا مانند :   

(ي)" اسم مؤخر إّن و منصوب با کتاٍب ."مائت  مائَت  يل( . إّن لف)او االمتحان ألفا تلميٍذ . " ألفا " فاعل ومرفوع ب يف اشتَ رَکَ    

(يا )منصوب ب( " ألفنی " مفعول بو و ٙٙإن یکن منکم ألٌف یغلبوا ألفنِی بإذن اهلِل )األنفال آیو ی    
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11تا  3ب( اعداد   

( «ثانٍ »ايثَ /انيةٌ ثَ  -ٛ( )بعٌ سَ /ةٌ بعَ سَ  -ٚ( )ت  سِ /ةٌ تَّ سِ  -ٙ( )سٌ مخَ /ةٌ سَ مخَ  -٘( )عٌ أربَ /ةٌ عَ أرب َ  -ٗ( )الثٌ ثَ /ةٌ الثَ ثَ  -ٖ)  

(شرٌ عَ /ةٌ رَ شَ عَ  -ٓٔ) (سعٌ تِ /ةٌ سعَ تِ  -ٜ)  

حکم عدد:   

عدد معرب است -  

ستمثال ىای آن در خبش قبل آمده ا  

عدد در مونث و مذکر بودن برخالف معدود می آید یعنی این کو اگر مفرد معدود، مذکر بود عدد مونث می آید و بالعکس -  

 نکتو:مالک در مذکر یا مؤنث آوردن عدد، لفظ مفرد معدود است.

مکسر دواء:أدویة/ مثال: ثالثة ِغلمة، مجع مکسر غالم: ِغلمة/أربعة أسئلة، مجع مکسر سؤال:أسئلة/تسعة أدویة، مجع  

در متامی مثال ىای باال لفظ معدود در مفردش مذکر است ىر چند کو مجع مکسر آن مؤنث لفظي است اما مالک ما برای تطابق یا عدم 
 تطابق در تذکری و تأنيث، مفرد معدود است.

 حکم معدود)تمیز/تمییز(:

ی کند ، معدود یا متييز آن عدد گفتو می شودبو امسی کو بعد از عدد می آید و اهبام آن را بر طرف متذکر :   

بدون الف و الم و نکره آورده می شود( در حالت عادیمضاف اليو است) ،معدود مجع و جمرور می آید و نقش معدود -  

ع مکسر نداشت مجع سا م  می آورمیاگر معدود مجع مکسر داشت مجع مکسر می آورمی و اگر مج -  

مخُس نساءٍ ىؤالِء تسَعُة رجاٍل و  - َعْشُر طالباتٍ يف ادلدرسِة َعَشرَُة طالٍب و  - ثالَث برتقاالتٍ و ٍب تُ اشرتیُت ثالثَة کُ مثال:  
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:نکتو  

کلمو مرأة مجع مکسر از لفظ خود ندارد و برای مجع مکسر آن، از کلمة نساء استفاده می کنيم الف(  

)ثاي مضاف بعد از عدد ذکر نشده است مستقيما مونث است و در جایی کو معدود ) ثاي( از جهت صريف، منقوص می باشد وٛعدد ب( 
می آید)ثاٍن( جر در حالت رفعي و جری حرف یاء حذف شده و بو جای آن تنوین .(داشتو باشداليو ن  

دانش آموز دخرت( مئة وثاٍن وعشرون تلميذةً  ٕٛٔمثال)  

رة عشْ  ( ساکن است ثالثَ ٜٔتا ٍٔٔب.وحرکت شنی در اعداد مرکب)( مفتوح است عَشرَة کتٓٔتا ٖحرف شنی در عشرة، در اعداد مفرد) ج(
و جایز است کو شنی را مفتوح خبوانيم ثالث عَشرة امرأةً  إمراةً   

( مفتوح است. أحَد ٜٔتا ٔٔ( ساکن است َعْشر بقراٍت و حرکت شنی در اعداد مرکب )ٓٔتا ٖحرف شنی در عشر: در اعداد مفرد ) د(
 َعَشَر کوکبا

  

ِمليار( -ِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٔمليون( ) -ٓٓٓٓٓٓٔألف( ) -ِٓٓٓٔمَئة( ) -ٓٓٔ) ج( اعداد  

 حکم عدد:

و مؤنث یکسان می آید ربرای مذک -  

معرب است بو اعراب ظاىری اصلی -  

 حکم معدود:

مفرد است و جمرور)مضاف اليو است( -  

ب ِمليوِن رجٍل وِمليوِن إمرأٍة  مررتُ  -رأیُت ألَف شاٍب وألَف شابٍة  -جاء ِمَئُة طالٍب وِمَئُة طالبٍة  مثال:  
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 د( اعداد:

خ َمُسِمَئٍة( -ٓٓ٘أربَعِمَئٍة( ) -َٓٓٗثالُثَِئٍة( ) -ِٖٓٓمَئتاِن( ) -ٕٓٓ)  

(ِتسُعِمَئةٍ  -ٜٓٓ( )ث َم امُنَِئةٍ  -ٓٓٛ( )َسبُعِمَئةٍ  -ٓٓٚ( )ِستُِّمَئةٍ  -ٓٓٙ)   

حکم عدد:   

ز رفع می کند و یاء نيابت از نصب و جر.ِمئتان معرب است بو اعراب نيابی کو الف نيابت ا -  

معدود این اعداد چون مضاف اليو است، نون تثنية در ىنگامی کو معدود بعد از مئتان می آید، حذف می شود    

است،  و بو علت این کو مئة بو آن اضافة شده .جزء اول معرب است و براساس نقشی کو می گرید اعرابش تغيری می کنددر بقيو  این اعداد   -
  .جمرور است اعرابی جزء دوم )مئة( معرب است و چون مضاف اليو است، در مهو ی حاالت  .جزء اول تنوین منی گرید

برای مذکر و مؤنث یکسان می آید -  

 حکم معدود:

مفرد است و جمرور)مضاف اليو است( -  

بر خالف قاعدة مذکور،  ٜٓٓتا  ٕٓٓر بياید، اما در اعداد ذکر شد باید معدود مجع و جمرو  ٓٔتا  ٖبراساس قواعدی کو برای معدود : نکتو
 معدود مفرد و جمرور می آید

ِتسُعِمَئةٍ ==« ِتسُع ِمئاٍت ==  

 مثال:

َمررُت بِِتسِعِمَئِة ُعصفوٍر وِتسِعِمَئِة َعنزَةٍ  - رأیُت خ َمَسِمَئِة َولٍد وخ َمَسِمَئِة بنتٍ  - رجٍل وِمَئتا إمرَأةٍ  ةُ جاَء ِمئَ   
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 نکتو:

....الی ،ٕ٘ٓ، ٔٓٔچگونگي خواندن اعدادی مانند   

وإمرأٌة واحدةٌ  جاء مئٌة ورجٌل واحٌد/   /رأیُت ِمَئًة ورجلنِی إثَننِی/رأیُت ِمَئًة وإمرأَتنِی إثَنَتنیِ مررُت مبِئتنِی وامرأٍة واحدٍة// جائت مئة ٌ

جاَء أربُعمئٍة ومخسٌة وعشرون رجالرأیُت مخَسِمئٍة وستَّ نساٍء/ئٍة وتسعُة رجاٍل//جاَء ِتسُعمِ َمَررُت مبَِئٍة وثالثِة رجاٍل/مررُت مبَِئٍة وثالِث نساءٍ   

جاء ألٌف ورجٌل واحٌد/جاءت ميليوٌن وإمرأٌة واحدٌة/رأیُت ميلياَرین ومخسَة عصافرَی/    

 )ذکر کردن واحد و اثنان بعد از معدود ضروری نيست(

 

رفعي، نصيب، جري( اعراب می گرید وعددی کو بعد از واو عطف می آید در اعراب تابع  عدد اول متناسب با عامل) ،در این گونو مثال ىا
 عدد اول است.

 

و این قاعده در متامي اعداد  معدود بو قرینو معطوف حذف شده است در مثال ىای باال بعد از عدد )مئة...ألف...ميلون...ميليار....(
اند.کو در اصل این گونو بوده  مشارشی اجرا می شود.  

/رَأیُت ِمَئَة رجٍل ورجَلنِی/رَأیُت ِمَئَة إمرأٍة وإمرأَتنیِ /مررُت مبِئَت امرأٍة وامرأٍة واحدٍة/جاَء ِمَئُة رجٍل ورجٍل/جائت ِمَئُة إمرأٍة وإمرأةٍ   

  /مرأٍة وستَّ نساءٍ إرأیُت مخَسِمئِة /رجٍل وتسعُة رجالٍ  جاَء ِتسُعِمئةِ /َمَررُت مبَِئِة إمرأٍة وثالِث نساءٍ  َمَررُت مبَِئِة رجٍل وثالثِة رجاٍل/

جاء ألُف رجٍل ورجٍل/جاءت ميليوُن إمرأٍة وإمرأٍة/رأیُت ميلياَري عصفوٍر ومخسَة عصافرَی/ / جاء أربُعمئِة رجٍل ومخسٌة وعشرون رجال  

 

 استعمال وجو اول)حذف مضاف اليو از عدد اول( رایج تر است
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اعداد مرکب: -2  

( می شود ٜٔتا ٔٔتا تسعة عشر ) شامل اعداد أحد عشر   

(/إثنتاعشرة، إثنا عشر/إحدی عشرةالف( یازده و دوازده )أحد عشر  

 حکم عدد:

با معدود خود مطابقت می کنند در ىر دوجز خود  از جهت مونث و مذکر بودن  11و 11-   

و در حالت نصيب و « الف»در حالت رفعي با  )کو جزء اول معرب است بو اعراب نيابی مثنی  11ىر دو جزء مبنی بر فتح است مگر در  -
می آید« ي»جری با   

 حکم معدود:

مفرد است و منصوب -  

 مثال:

(4) یوسف آیو ی  یا أبِت إّنی رأیُت أحَد عشَر کوکباً   

عنی بو معنای چشمو و مؤنث است -(ٓٙفانفجرت منو اثنتا عشرَة عيناً .)البقرة آیو ی   

رأیُت أَحَد َعَشَر طالباً و إحدی َعَشرََة طالبةً  - َشرََة طالبةً جاء أَحَد َعَشَر طالبا و إحدی عَ   

َسلَّمُت علی أثين َعَشَر طالبا و إثنت َعَشرََة طالبةً  - جاء أثنا َعَشَر طالبا و إثنتا َعَشرََة طالبةً   
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31تا  31ب( اعداد   

(َعَشرَةَ مَس  / خَ َعَشرَ َة مسَ  خَ  -َ٘ٔة( )رَ شَ عَ  عَ َر/ أربَ شَ َة عَ عَ أرب َ  -َٗٔة( )رَ شَ َر/ ثالَث عَ شَ َة عَ ثالثَ -ٖٔ)   

(َعَشرَةَ  ث َم اي/ َعَشرَ انيَة  م ث  -ٛٔ( )َعَشرَةَ بَع / سَ َعَشرَ َة بعَ سَ  -ٚٔ( )َعَشرَةَ تَّ / سِ َعَشرَ تََّة سِ  -ٙٔ)   

(َعَشرَةَ سَع َر/ تِ شَ َة عَ سعَ تِ  -ٜٔ)   

 حکم عدد:

معدود می آید و جزء دوم موافق با معدود خمالف ،جزء اول از نظر مؤنث و مذکر بودن -  

ىر دوجزء مبنی بر فتح ىستند و اعراب حملی می گریند -  

 حکم معدود:

معدود مفرد است و منصوب -  

 مثال:

َثالثََة َعَشَر رجال وثالَث َعَشرََة امرأًة )  عدد فاعل است و حماًل مرفوع( َذىبَ    

عَشرََة امرأًة )عدد جمرور بو حرف جر است و حماًل جمرور(سلَّمُت عَلی مَخسَة َعَشَر َرجاًل  وخ َمَس   

)عدد مفعول بو است وحمال منصوب( طالبةً  ةَ رَ شَ عَ  سعَ طالباً وتِ  رَ شَ عَ  ةَ سعَ امَتحنُت تِ    

 

اعداد عقود: -1  

92تا  12اعداد   

سون( مخَ -ٓ٘أربعون( )-ٓٗثالثون( )-ٖٓشرون( )عِ  -ٕٓ)  

سعون( تِ -ٜٓون( )انثَ -ٓٛبعون( )سَ -ٓٚون( )تُّ سِ -ٓٙ)  
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 حکم عدد:

ید و تغيریی منی کندآبرای مؤنث و مذکر یکسان می   -  

معرب است بو اعراب نيابی مجع مذکر سا م: در حالت رفعی واو، در حالت نصبی و جری یاء می آید -  

 حکم معدود:

معدود مفرد و منصوب می آید -  

 مثال:

در اینجا مبدای مؤخر و مرفوع بو اعراب نيابی واو است()عدد  يف ادلسجد مَخسوَن مؤمنا وِستُّوَن مؤمنةً   

)عدد در این جا مفعول بو و منصوب بو اعراب نيابی یاء است(  اشرتیُت سبِعنَی کتابا وثاننَی بُرتغالةً   

یاء()عدد در این جا جمرور بو حرف جر است و جمرور بو اعراب نيابی َخَطَب اإلماُم يف عشریَن َرجال وأربعنَی امرأًة    

 

ىا از آهنا  هِ برای بيان دَ  در این حالتگاىی اوقات از اعداد عقود، جنس آهنا اراده می شود وبصورت مجع مؤنث سا م نوشتو می شوند نکتو: 
 استفاده می شود.

 مثال: عشرینيات، ثالثينيات،أربعينيات،مخسينيات،.....

.ی( بدنيا آمدم)ميالدی یا مشسی یا قمر 92: در ده ی دُت يف التسعينياتِ لِ وُ   

مرد. 19: در دىو بيست قرن رَ عش التاسعَ  القرنِ  من العشرینياتِ  يفتُ ُويفَّ   

ه: جواي را کو در ده ی دوم عمرش بود، دیدمعمر  من العشرینياتِ  يف رأیُت شابا  
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اعداد معطوف: -4  

است 99تا  11اعداد الف(   

 حکم عدد:

)بر خالف زبان فارسی(سپس دىگان می آید در زبان عربی ىنگامی کو یکان و دىگان در یک عدد مجع بشوند ابتدا یکان و -  

( در مؤنث و مذکر بودن با معدود خمالفت می کند12تا  3یکان )بر أساس قاعده  -  

ی آیددىگان )مهان طور کو در اعداد عقود گفتو شد( برای مؤنث و مذکر بصورت یکسان م -  

معدود:حکم   

مفرد و منصوب می آید -   

معدود بعد از دىگان ذکر می شود -  

 مثال :

رأیُت سبعًة وِتسعنی شاباً وثالثاً وَسبعنی شابةً  - وعشرون امرأةً  اثنتانأربعون رجال و و  واحدٌ  جاءَ   

.تسٍع وتسعنَی َصبيَّةً مرأًة و ا و سبعنیَ  بواحدةٍ  رتُ رَ مَ   
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نکات تکمیلی:   

و این گونو مشارش می کنيمکلمو عدد می باشد کو مذکر است ر ىنگام مشارش اعداد بدون معدود، معدود  د( 3  

،......،ستَّةٌ ،مخسةٌ ، أربعةٌ ، ثالثةٌ ، إثنانِ واحدٌ     

 می توان در ىنگام تلفظ، آخر این اعداد را ساکن کرد

 عدود واقع شده است ىم امسی را بو عنوان معدود می گرید.گاىی اوقات یک عدد، معدود عدد دیگری قرار می گرید. و عددی کو م  (2
 عدد+عدد)معدود است برای عدد قبلی(+معدود

رعایت می شود )کو قبال بو آهنا اشاره شد(قواعد خمصوص بو آن ، در این گونو موارد برای ىر عدد  

:مثال  

ندي ِمَئُة ألِف تومانٍ عِ ىزار تومان دارم.  122من  - جاء َثالثُة آالِف رجلٍ ىزار مرد آمدند.  3  

ِمليوِن تومانٍ  َدَفعُت خ َمَسِمَئةِ   ميليون تومان پرداخت کردم. 522  

وجدُت َثالث َِمَئِة أَلِف ِمليوِن تومانٍ ىزار ميليون تومان پيدا کردم.   322  

ألِف ِملياِر تومانٍ  أعطيُت َصدیقي ِستَِّمَئةِ بو دوستم دادم.  ىزار ميليارد تومان 622  

بان عربی بو مانند زبان فارسی اعداد از مرتبو بزرگرت بو کوچکرت خوانده می شوند. جز در یکان و دىگان کو برخالف فارسی، ابتدا  در ز ( 1
 یکان خوانده می شود و سپس دىگان.
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در انتهای عدد می آید. در اعداد بزرگ، معدود اصلی (4  

 مثال:

وِعشروَن تلميذاً  ِمَئٌة ومَخَسةٌ  دانش آموز( 115)يف ال مدرسةِ   

.بٍ تُ کُ   ةُ تَّ وسِ  ةٍ ئَ مِ َثالثَُة آالٍف وَسبعُ  (کتاب  726ىزار و 3)  يف ال َمکتبة  

.مَخَسَة َعَشَر ألفاً وِتسَعِمَئٍة وث َم انيًة وخ َمسنَی تومانا(تومان 958ىزار و  15)  َدَفَع سعيدٌ   

.وث َم انون ألفاً ومَخُسِمَئٍة وأرَبَع َعَشرََة َنَسَمةً أربَ ُعِمَئٌة وَسبَعٌة ( نفر 514ىزار و  487)  نفوس َمدیَنُتنا  

.ِستُّوَن َنَسَمةً و  ِستُّ ِمَئٍة وِتسعٌ و  َخ مَسٌة وَسبعوَن ِمليونا و مئٌة وِتسَعٌة وأربعوَن ألفاً نفر(  669ىزار و  149ميليون و  75) نفوس ایران  

دگی می كنندزن (نفر 719ىزار و433ميليون و  895ميليارد و6)در كره زمنی    

.َنَسَمةً وعشروَن  وتسعٌ بُعمئٍة سعوَن مليوناً وأربُعمئٍة وثالثٌة وثالثوَن ألفاً وسَ امُنئٍة ومخسٌة وتِ  م ُة ملياراٍت وثتَّ یعيُش يف الكرِة األرضيِة سِ   

 

ِبضع، ِبضَعة: (5  

.دترمجو می شو « اندی»، در فارسی بو معنیمی کند  ٜتا  ٖداللت بر عدد مبهمی بنی  الف(  

.است ٜتا ٖتأنيث آن بو مانند اعداد  ب( حکم تذکری و  

وتسعوَن فَتاةً  ِبضعُ  جاءَ  رجال/مثال:جاَء ِبضَعُة رجاٍل/ رأیُت ِبضَع نساٍء/مررُت بِبضَعَة َعَشَر رجال/يف الصِف ِبضَع َعَشرََة بِنتاً/التَ َقيُت بِبضعٍة وعشرینَ   
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نَ يِّف:  (6  

ترمجو می شود.« اندی»، در فارسی بو معنیمی کند ٜتا  ٔالف( داللت بر عددی مبهم بنی   

 ب( فقط در بنی اعداد عقود ذکر می شود

 ج( برای مؤنث و مذکر فرقی منی کند

 مثال: جاَء نَ يٌِّف ومخسوَن رجال/رَأیُت نَ يِّفا وِتسعنَی ِقطَّةً 

 

:یحصراعداد شمارشی   

.بعد از معدود می آیند این اعدادتفاوت کو  الف( الفاظ این اعداد بو مانند اعداد مشارشی است با این  

اعداد مشارشی اند. ب( در تذکری و تأنيث مهچون  

 ج( این اعداد از جهت اعراب تابع معدود قبل از خود ىستند.

می آورمی.الف والم را با  عددد( این اعداد از جهت معرفو ونکره بودن تابع معدود قبل از خود ىستند. اگر معدود معرفو بود،   

 ه( معدود این اعداد مهيشو مجع است

چهارده گانومثال: کتٌب مخسٌة: کتاب ىای پنج گانو/ األئمُة اإلثنا َعَشَر: امامان دوازده گانو/ ادلعصوموَن األربَعَة َعَشَر: انسان ىای معصوم   

تاب، دوازده امام، چهارده معصومگاىی اوقات، اعداد مشارشی حصری  بو صورت معنای ترکيبی)شبيو مشارشی(، معنا می شوند: پنج ک  

را می آورمی اما در معنای ترکيبی، منی آورمی« تا»تفاوت معنای ترکيبی با معنای مشارشی در این است کو در معنای مشارشی کلمو   

 معنای مشارشی: پنج تا کتاب، دوازده تا امام، چهارده تا معصوم
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:)وصفی(اعداد ترتیبی  

افزوده می شود.« م  ُ_» آخر آهنا پسوند در زبان فارسی معموالً بو  -  

این اعداد بو عنوان صفت بعد از معدود ذکر می شوند -  

در اعراب و معرفو و نکره بودن از معدود)موصوف( تبعيت می کنند -  

ل نيست و برای مؤنث بو کو بر وزن فاع  األوَّلبو جز در مؤنث و مذکر بودن از معدود خود تبعيت می کنند  در جایی کو بر وزن فاعل بيایند -
می آید. األولیصورت   

:31تا  3  

اخلامس/ اخلامسة( -٘الرابع/ الرابعة( ) -ٗالثالث/ الثالثة( ) -ٖالثاي/ الثانية( ) -ٕاألول/ اأُلولی( ) -ٔ)  

التاسع/ التاسعة( -ٜالثامن/ الثامنة( ) -ٛالسابع/ السابعة( ) -ٚالسادس/ السادسة( ) -ٙ)  

اشرة(العاشر/ الع -ٓٔ)   

 مثال:

ىذة مدرسٌة سابعةٌ  - ىذا درٌس خامسٌ  - مررُت بالّتلميذِة اأُلولی - قرأُت الفصَل الثاَي من الکتابِ   
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:31تا 33  

( الثالَث عشَر/ الثالثَة عشرةَ  -ٖٔالثاَي عشَر/ الثانيَة عشرَة( ) -ٕٔاحلادَي عشَر/ احلادیَة عشرَة( ) -ٔٔ ) 

(السادَس عشَر/السادَسَة عشرَةَ  -ٙٔ( )اخلامَس عَشَر/اخلامَسَة عَشرَةَ  -٘ٔ( )َعَشرَةَ  الرابَع َعشَر/الرابَعةَ  -ٗٔ)  

(التاسَع عشَر/التاسَعَة عشرَةَ  -ٜٔ( )الثامَن عشَر/الثامَنَة عشرَةَ  -ٛٔ( )السابَع عشَر/السابَعَة عشرَةَ  -ٚٔ)   

جزء اول الف و الم  می گریددر ىنگام استفاده بو صورت معرفو  -  

با معدود از نظر مؤنث و مذکر بودن مطابقت می کند  19تا  11ىر دو جزء اعداد ترتيبی  -  

ىردو جزء مبنی بر فتح ىستند -  

 ىذا ىو الکتاُب ال حادَي َعشَر وىذة ىي الوردُة الثاِمَنَة َعَشَرَة.

 رأیُت العصفوَر التاِسَع عشَر والدجاجَة الثالثَة َعَشرََة.

َعشَر و الَشَجرِة الرابعَة َعشَر. مررُت بالدیِک الثايَ   

 

:(11تا 21أعداد عقود )  

اخلَمسون( -ٓ٘األربعون( ) -ٓٗالثالثون( )-ٖٓالِعشرون( ) -ٕٓ)  

الِتسعون(-ٜٓالَثم انون( )-ٓٛالَسبعون( )-ٓٚالِستُّون( )-ٓٙ)  

عدد بدون تغيری برای مذکر و مؤنث می آید -  

)در حالت رفعی واو و در حالت نصبی و جری یاء می آید(معرب بو اعراب نيابی مجع مذکر سا م است -  

/ َغَرسُت الشجرَة األربعنیَ ىذا ىو البيُت الث م انونَ   
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(111تا 311اعداد: )   

اخل َمُسِمَئِة(  -ٓٓ٘األربَعِمَئِة( )-ٓٓٗالَثالُثَِئِة( ) -ٖٓٓال ِمَئتاِن( ) -ٕٓٓال ِمَئة( ) -ٓٓٔ)  

(ةِ الِتسُعِمئَ  -ٜٓٓ( )ةِ الث َم امُنِئَ  -ٓٓٛ( )ةِ ُعِمئَ الَسب -ٓٓٚ( )ةِ الِستُِّمئَ -ٓٓٙ)  

عدد بدون تغيری برای مذکر و مؤنث می آید -  

ادلَئة معرب است بو اعراب ظاىری اصلي -  

ئتان معرب است بو اعراب نيابی کو الف نيابت از رفع می کند و یاء نيابت از نصب و جر.ادلِ  -  

است بو اعراب ظاىری و اصلی در بقيو  این اعداد جزء اول معرب   -  

جزء دوم )مئة( معرب است و چون مضاف اليو است، در مهو ی حاالت جمرور است -  

أم( الثاي عشَر بعَد ال مئِة/ ال مئُة والثاي عشرَ  ٕٔٔجاءي الرجل ) -مررُت بالشجرِة الث َم امنَِئِة   -جاءي الرجُل الِتسُعِمَئِة   

 

الـِملیار( -1111111111الـِملیون( ) -1111111األلف( ) -1111) اعداد:  

عدد بدون تغيری برای مذکر و مؤنث می آید -   

معرب است بو اعراب ظاىری اصلی -  

/ رأیُت الفائُز ال ِمليارُ ىذا ىو البيُت ال ِمليونُ   
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 مثال ىای بيشرت:

( احلادیَة والتسعنیَ ٜٔرأیُت البنَت) -( احلادي والعشرینَ ٕٔمررُت بالرجل)  

أم( الثاي عشَر بعَد ال مئِة/ ال مئُة والثاي عشرَ  ٕٔٔجاءي الرجل )  

أُم( األربَ ُعِمَئُة والَسابُع والث َم انون ألفاً وال َخمُسِمَئِة والرابَع َعَشرَ ٗٔ٘ٚٛٗجاءي الرجل)  

أُم( اخل َامَس َعَشَر ألفاً والِتسَعِمَئِة والث َم اي وال خ َمسنیَ  ٛ٘ٚ٘ٔرأیُت العصفوَر )  

(اخلَامَسِة والَسبعنَی ِمليونا وال مئِة والِتاسِعِة واألربعنَی ألفاً والِستُّ ِمَئٍة والِتاسعِة والِستِّنیَ  ٚٙٙٚٗٔ٘ٚمررُت بادلرإِة )  

 

 نکتو: 

گون و..... گاىی اوقات، اعداد وصفي بدون الف والم، ومهراه با تنوین بکار می روند. این اعداد برای بيان اقسام یک چيز یا حاالت گونا 
 استفاده می شوند.

عاشراً، ثاَي عاشراً.....تاسَع عاشراً، عشروناً، حادَي وعشروناً....مئًة....ِملياراً  ، ثانياً...تاسعاً، عاشراً، حاديَ أوالً   

.  
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 خواندن تاریخ:

ابتدا روز و بعد ماه و سپس سال خوانده می شود -  

ده می کنيمبرای ماه و روز از اعداد ترتيبی استفا -  

برای سال از اعداد اصلی استفاده می کنيم -  

 مثال ىا:
( بو پریوزی رسيد ٖٚ٘ٔ/ ٔٔ/ٕٔ)  ٖٚ٘ٔهبمن  ٕٕانقالب اسالمی در    

مشسٍي. نی ىجريٍ انتصرت الثورُة اإلسالمية يف اليوِم الثاي والعشرین ِمن شهر هبمن ) الشهِر احلادَي عشَر ( عاَم ألٍف وثالث ِِمَئٍة وَسبعٍة وخ مس  

ىجری مشسی ىستم ٖٖٙٔتری سال  ٘ٔمن متوّلد   

 ُوِلدُت يف اليوِم اخلامَس عشَر ِمن شهِر تری ) الشهِر الرابِع ( سنَة ألٍف وثالث ِِمئٍة وثالٍث وستنَی ىجریٍة ش مسيةٍ 

 نکات:

مؤنث و تطابق و عدم  ،و باید قواعد مذکر مذکر خواىد بود ،سال معدود عددِ  ،در صورتی کو در بيان تاریخ از لفظ)عام( استفاده کردمی  -
ميالدی و مشسی باید از الفاظ مذکر آهنا استفاده کرد. ،تاریخ ىجری  در پایان ذکرِ  و رعایت کرد. )عام(تطابق باتوجو بو آن  

، ميالدّي(مشسيّ  ،ىجريّ  )  

عدم مؤنث و تطابق و ، و باید قواعد مذکر خواىد بود مؤنث ،سال معدود عددِ  ، در صورتی کو در بيان تاریخ از لفظ )سنة( استفاده کردمی -
ميالدی و مشسی باید از الفاظ مؤنث آهنا استفاده کرد.، تاریخ ىجری در پایان ذکرِ و  رعایت کرد. )سنة(تطابق باتوجو بو آن  

ة، ميالدیّة(مشسيّ  ة،ىجریّ  )   
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 خواندن ساعت:

برای بيان ساعت از اعداد ترتيبی استفاده می شود  -  

از اعداد اصلی استفاده می شود و ثانية برای بيان دقيقو -  

 مثال ىا:

ٔٓ:ٗساعت   

 الساعُة الرابَعُة ودقيقٌة واحدةٌ 

ٕٓ:ٕٓ:ٕساعت   

 الساعُة الثانيُة ودقيقتاِن اثنتاِن وثانيتاِن اثنتانِ 
ٕٔ:ٚساعت   

 الساعُة السابعُة وإثنتا َعشرة دقيقةً 

٘ٔ:ٖساعت   

الربعُ / و دقيقةً الساعة الثالثة ومخَس عشرَة   

ٖٓ:ٛساعت   

  الساعة الثامنة وثالثون دقيقًة/ النصفُ 

٘ٗ:ٓٔساعت   

عشرَةَ إال رُبعا  الساعُة العاشرُة ومخٌس وأربعون دقيقًة/ ال حادیةَ   

ٕٓ:٘ساعت   

والثُلثُ  عشرون دقيقًة/ اخلامسةُ الساعة اخلامسُة و   
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ٓٗ:ٗساعت   

لثااخلامسة إال ثُ الساعة الرابعة وأربعون دقيقًة/   

ٖٓ:ٕٓ:ٕٔساعت   

 الساعة الثانيَة عشرَة وعشرون دقيقًة وثالثون ثانيةً 

٘ٗ:ٜٕ:ٙساعت   

 الساعُة السادسُة وتسٌع وعشرون دقيقًة ومخٌس وأربعون ثانيًة 

٘٘:ٚساعت:   

 الساعُة السابعُة ومخٌس ومخسون دقيقًة/الساعُة الثامنُة إال مخَس دقائقَ 

ٓ٘:ٓٔساعت   

َن دقيقًة/ الساعُة احلادیَة َعَشرََة إال َعشَر دقائقَ الساعُة العاشرُة ومخسو   

      عداد:إ       
دی امحدی نژادهحممد م          

arabimedia.blogfa.com 

 مصادر و مراجع:

کتاب گفتگو، ناصر علی عبد اهلل -  

اعداد را هبرت بشناسيم، غالحمسنی زکوي -  

اینرتنت -   


